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Forslagtil direktiv om endringer av direktiv
93/13/EØF,direktiv 98/6/EF,direktiv 2005/29/EFog
direktiv 2011/83/EUfor bedre håndhevelseog
moderniseringav EUsforbrukerbeskyttelsesregler
(direktivforslag1)
EU-kommisjonenla 11. april 2018 frem en pakkemed forslagsom skalstyrke
forbrukervernet i EU.Pakkenbetegnessom «A New Deal for Consumers»
, og
den skalforbedre håndhevingenav EUsforbrukerregelverk,innførenye
rettigheter og forenkledagensreglersamt tilpassedem til den digitale
utviklingen.Forbrukerrådetog ForbrukerEuropastøtter kommisjonensinitiativ
for å styrkeforbrukerverneti EØS-området.
Kommisjonensgjennomav dagensregelverk(REFI
T av ConsumerAquien) viser
at deler av reguleringenvirker bra, men at det er manglendekunnskapom
regelverkethos bådenæringsdrivendeog forbrukere.I tillegger det en svakhet
ved håndhevingav reglenei sakersom berørerforbrukere i
grenseoverskridende
avtaler.Internasjonalisering
og digitaliseringhar gitt nye
måter å inngåavtalerpå, noe som ogsåutfordrer regelverketsom må tilpasses
endrederammebetingelsene
for forbrukerne.
Overordnetopplevervi forslagene(under direktivforslag1) som positive.Under
er vår oppsummeringav positive(og negative)sider ved direktivforslagene
:
Det leggestil rette for en styrket håndhevingav reglenesom er ment å
beskytteforbrukerne og deresinteresser– spesielti grensekryssende
avtaler.ForbrukerEuropamottar hver dagsakermed parter i
forskjelligestater innen EUhvor det er vanskeligå finne godeløsninger
uten støtte fra kompetenttilsynsmyndigheti en annen stat. Forslaget
om strengeresanksjonerog mere ensartetog koordinert
håndhevingspraksis
vil kunnebøte på dette.

Forbrukerrådet

Postboks463 Sentrum,0105 Oslo,Org.nr871 033 382
Telefon23 400 500, post@forbrukerradet.no

Mulighetentil å fremme individuellekrav ved urimelighandelspraksis
vil bådeværeen ny mulighetfor forbrukernetil å reelt vinnefrem med
sinerettigheter, men ogsåvirke avskrekkendefor næringsdrivendesom
spekulereri manglendemulighetfor håndhevingav individuellekrav
etter vedtakeller avgjørelsefra tilsynsmyndighetereller annet organ.
Det er ogsåpositivt at man ønskerå styrkeforbrukernesstillingi avtaler
som gjørespå nettet og via digitaleinstrumenter. I dager det
plattformer, tjenesteleverandørerog tjenesteformidleresom styrer
denneutviklingen.Forbrukernemå kunnegjøreinformerte valgnår de
opptrer på nettet og ha full innsikti hvilkemetoder og digitaleverktøy
(somalgoritmer)som benyttesi bestillingsprosessen.
Det er positivt at man foreslårå regulereavtalerhvor det betalesmed
persondata.Man må imidlertid væreklar over at dette alleredeer
omfattet av eksisterende regelverksom angrerettlovenslik det er
påpekti høringssvarettil Forbrukertilsynets. 8. Det er ogsåviktig at de
foreslåtteregler koordineresmed rettigheter som er etablert gjennom
innføringav GDPR.

Nærmereom direkti vforslag1:
1.1. Strengeresanksjonerved brudd på forbrukerdirektivene
Direktivforslagartikkel1, avsnitt 5; artikkel2, avsnitt 10; artikkel3 og 4.
Størrelsenpå sanksjonenevarierermellom medlemsstatene,og Kommisjonen
foreslårderfor enkeltefellesutmålingsprinsip
per for å skapeen mer ensartet
praksis.Det gis mulighetfor å kunneileggeøkonomiskesanksjonerpå fire
prosentav årsomsetningentil den næringsdrivende.Vedberegningenlegges
den næringsdrivendes
årsomsetningi medlemslandenesom er berørt av
lovbruddet til grunn.Medlemsstatenestår fritt til å sette et høyere
maksimumsnivåpå bøtene,for eksempelseksprosent.Der det er relevant,skal
medlemsstateneta hensyntil blant annet arten, grovhetenog varighetenav
overtredelsenstidsmessigevirkninger,antallet av berørte forbrukere,herunder
forbrukerei andrestater.
Forbrukerrådetog ForbrukerEuropastøtter forslagetom en mer ensartet
praksisfor håndhevingoverfor næringsdrivendenår vilkåreneer oppfylt.
Forslagetvil særligha betydningved grenseoverskridendeavtalerhvor
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forbrukerneer mer sårbare, og inngåravtalervia nettportaler og plattformer på
internett. Samarbeidetsom er etablert mellom ECCNet (EuropeanConsumer
Centres)og CPCNet (ConsumerProtection Cooperation)muliggjørat
næringsdrivendei grensekryssende
avtalerkan identifiseresog regler
håndhevesog sanksjoneres.Enstyrkingav dette samarbeideter foreslått i de
revidertereglenefor CPC og en fellesdataløsninger allerede etablert (ECC
- CPC
Monitor).
Vi støtter forslagetom felles prinsipperfor utmålingsom vil innebærestørre
gradav forutberegnelighetgjennommer ensartetpraksismellom
medlemsstatene.Vi støtter ogsåforslaget om økonomiskesanksjonerpå fire
prosent- eller høyere– av selskapenes
omsetning.Dette samsvareri stor grad
med sanksjonsstørrel
senfastsattfor brudd på GDPRog konkurransereglerder
en kan ileggeovertredelsesgebyr
på inntil 10%av omsetningen. Det er vanskelig
å se grunnertil å sanksjonerealvorligebrudd på forbrukervernreglenemildere.
Det bør vurdereså etablereen sikkerhetsventili sakerhvor selskapet har en
sværthøy omsetning, men hvor regelverketbare tillater en særligmild reaksjon
sett mot omsetning. Vi støtter derfor forslagettil BEUC om å vurdereadgangtil
å kunneileggeen spesifikksum slik det er gjennomførti GDPR
. Dette vil typisk
gjeldestore internasjonaleselskap i grenseoverskridende
saker.Et
overtredelsesgebyr
nasjonaltbør værepå sammenivå som tilsvarendei
grenseoverskridende
saker– dissebør væreharmonisert - se nærmere
høringssvarettil Forbrukertilsynet.
1.2. Rettigheter til den enkelte forbruker ved brudd på direktivet om urimelig
handelspraksis
Direktivforslag1, artikkel1, avsnitt 4
FR/FEstøtter forslagetom at medlemsstatenesom minimummå gi forbrukere
rett til å hevekontraktenog få erstatningved brudd på direktivet om urimelig
handelspraksis.
Aggressivog villedendemarkedsføringer eksemplerpå brudd
(på direktivet om urimelighandelspraksis
).
Norskeforbrukerehar i dagrett til hevingog erstatningved manglersom ikke
er uvesentlige,jfr. forbrukerkjøpsloven§ 32. Oppfyllelseav dennerettigheten
forutsetter imidlertid at forbrukerneoppfyllersin bevisbyrdeom at varenbåde
har en mangelog at denneikke er uvesentlig.Hvisretten til hevingog
erstatningfølgerav brudd på offentligrettsligeregler som håndhevesav for
eksempelForbrukertilsynetvil forbrukernebli bedre stilt. Et typiskeksempeler
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såkalteabonnementsfellerder du takkerja til en gratisprøveeller tjeneste,men
samtidig bindestil et abonnement.Vi mener ogsåat en slik rettighet er viktig
for forbruker ved grovetilfeller av villedendemarkedsføring.Her kan
Forbrukertilsynetfatte vedtakom urimelighandelspraksis
, som kan
kommuniseresvia Forbrukerrådeteller Forbruker Europa, til de forbrukerne
sakengjelder.
ForbrukerEuropamottar daglighenvendelserfra forbrukeresom opplever
tilfeller av urimelighandelspraksis
hvor de er henvisttil å benytte sin angrerett.
I dissesakeneer det alltid et elementav kontraktsrettsligmisnøyesom det i
grenseoverskridende
sakerer spesieltvanskeligå håndtere.Enhevingsretti
sliketilfeller vil virke avskrekkendepå useriøseaktørersom i dagspekulereri
uklarekontraktsrettsligeposisjoner.
Engenerellhjemmeltil krav på erstatningi markedsføringsloven
kan væreen
god løsningog ved at man pekerpå de ulike regelsettforbrukernekan bygge
sitt krav på i forarbeidenedet visestil høringssvarettil Forbrukertilsynet.Det
visesogsåtil at bådeSverigeog Danmarkhar en slik generellhjemmelfor
erstatningskravi deresrespektivemarkedsføringslover.
1.3. Mer transparenspå internettplattformer
Direktivforslag1, artikkel2, avsnitt 4.
Forbrukerrådetog ForbrukerEuropastøtter forslagetom at plattformeneskal
tydeliggjøreovenforforbrukernehvemsom er avtalepart,næringsdrivende
eller en forbruker,og om forbrukerregelverketkommertil anvendelse.Dersom
avtaleninngåsmed en næringsdrivende,skaldet ogsågis opplysningerom
hvemsom har ansvaretfor å sikreat forbrukerensrettigheter innfris.
Forbrukerneer tjent med at avtalesituasjonener klar og at de kan forstå sine
rettigheter når de handlerpå nett. I grenseoverskridende
sakerer det også
aktuelt å oppstilleen plikt til å opplyseom hvor den næringsdrivendeer
registrertselv om kravetfinnesalleredei e-handelslovenog angrerettloven.Vår
erfaringer at useriøsenæringsdrivendespekulereri uklarhetpå dette punktet.
1.4. Presiseringav at betalte søkeresultatermå merkes
Direktivforslag1, artikkel 1, avsnitt 6
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Vi støtter forslagetom at forbrukeresom søkerpå nett tydelig skalopplysesom
søkeresultateter betalt av en næringsdrivende.Etter vår meningbør det også
opplysesom søkeresultatene er basertpå algoritmer.
Manglende reguleringav plattformersansvarfor innholdog søkeresultat
Vi er enigemed BEUCat forslagethar utelatt reguleringav ansvarfor
plattformer. Det visesher til dommeni sakenWatheletvs. Biethers– om ansvar
for plattform ved manglendeopplysningom at t redjepartvar leverandørav
tjenesten.Det er flere stater i EUsom nå er i ferd med å innføreansvarfor
plattformeier. Tysklandhar vedtatt en lov som påleggerselskapsom Facebook
og Twitter å fjerne ulovlig innholdinnen strammetidsfrister.
BEUCviserogsåtil at direktivforslagetmangleren bestemmelsesom regulerer
brukertilbakemeldinger(reviews)og vurderingav plattformen som en del av
tjenestenregulert i lov. Dette initiativet støttes av oss.
1.5. Utvidede rettigheter for forbrukere som betaler med persondatafor
digitale tjenester
Vi støtter forslaget om at forbrukerrettighetsdirektivet/angrerettlovenogsåskal
gjeldefor digitaletjenester,uavhengigav om forbrukerenbetaler med penger
eller andrebetalingsmidlersom for eksempelpersondata.Forbrukeremå ha
krav på informasjon,bekreftelseav avtalenog angrerettogsåfor digitale
tjenestersom betalesmed persondata.
BEUCmener i sin høringat forslagetogsåskalgjeldeved bruk av ikke-personlige
data som betalingfor en tjeneste. I følgeDatatilsynetvil dette være
«opplysningersom ikke kan identifisereforbrukeresom enkeltpersoner,for
eksempelsom medlemmeri en organisasjoneller fordelsordninguten sporbar
identifikasjonav enkeltperson». Vi støtter dette forslagetsom en utvidelseav
virkeområdetfor bestemmelsen.
IMCOkommentererat forslagetmå værekoordinert med forslagetpå digitale
kontrakter.Noe vi støtter.
1.6. Endringeri angreretten for å redusereulemper for næringsdrivende
Direktivforslag1, artikkel2, avsnitt 1-3 (informasjonskrav)og 7 (angrerett).9
Direktivforslag1, artikkel2, avsnitt 7, 8 og 9
EU-kommisjonenforeslårat forbrukeresom benytter angrerettenførst kan
krevetilbakebetalingetter at den næringsdrivendehar mottatt varen.Forslaget
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kan føre til tap av angrerettenspraktiskebetydningnår forbruker på denne
måten påføresen uforholdsmessigstor risiko ved utøvelseav angreretten.
Dette vil ikke minst gjeldeved useriøseog svindelaktigeaktørersom gjør seg
utilgjengelige, og som det vil væreumuligå returnere varenetil på grunn av
ukjent adresse.ForbrukerEuropamottar daglighenvendelserfra forbrukere
som ikke har noen kontaktdatatilgjengeligfor å utøvesin angrerett.
Kommisjonenforeslårogsåå fjerne angrerettendersomforbrukernebruker
produktet mer enn det som er nødvendigfor å undersøkevaren.Et eksempel
på dette er kjøp av klær over nett som brukespå fest og deretter leveres
tilbake. Tapav angrerettetter å ha testet varenfremstårunødvendigsidendet
ikke finnesnoe empiri som taler for at misbrukav regleneer et signifikant
problem.Det fremstår lite sannsynligat mangeforbrukerevil benytte sin
angrerettetter å ha testet et produkt etter et nettkjøp – dette vil medføremere
bry enn nytte for de aller fleste.Dagensregelfremmer ogsåi større grad
konkurransenved at forbrukernekan velgegodeprodukter etter å ha testet
produktene– tilsvarendedet en har tilgangtil ved kjøp i fysiskbutikk.
Genereltfinnesdet ingengod begrunnelsefor disseendringene. Det visestil at
bådeBEUC,IMCOkomiteeni sinehøringssvarog ECCGi sin opinion ikke støtter
de foreslåtteendringer.Gjennomgåendeanførerde at det ikke er konstatertat
det er et reelt problem for de seriøsenæringsdrivendeå etterleve
bestemmelseni direktivet – angrerettloveni Norge.
1.7. Forenklingerog moderniseringeri informasjonskravfor å redusere
ulemper for næringsdrivende1
Direktivforslag1, artikkel2, avsnitt 3.
EU-kommisjonenforeslårendringerfor å fjerne unødvendigebyrder for
næringsdrivendeog skapemer fleksibiliteti næringsdrivendes
informasjonsplikter.Det foreslåsat plikten til å oppgifaksnummerfjernes,og at
næringsdrivendekan velgeå kommuniseregjennomandre nettløsningerenn epost, sålengekommunikasjonenblir lagretpå et varigmedium.
I utgangspunktetsynesdette som en fornuftig endringi hvert fall vedrørende
fjerning av faksnummer, men dette kan få ulikt utslagi de ulike
medlemslandene
. ForbrukerEuropahar iblant sakerhvor forbrukerneblir
henvisttil faksnummerfor å utøvesin angrerett noe vi ofte ansersom en
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forpurring av mulighetentil å angresegpå en avtale.FEhar generelterfaring
for at manglendeklarhet er et stort problem ved de useriøseaktøreneog
påfølgende mangelpå sikkerhetfor avtaleinngåelsen.
Det er derfor et spørsmål
om kreativeaktørervil benytte en slik endringtil å gjemmeinformasjonog
villedeforbrukerne.
Vedleiebilavtaleroppleverforbrukerneat avtaleninngåsi flere ledd, kanskjevia
en henvisningfra en annentjenesteleverandør,til et nettsted for
leiebilselskapet,og videretil endeligavtalepå stedet hvor bilen hentesut. I
andresaker– typiskabonnementsfeller– vil forbrukereresponderepå en
annonsei sosialemedier om et kjent produkt og bli videreførttil et nettsted
hvor de blir «forpliktet» til et abonnementpå en helt annentjeneste.Seogså
høringentil Forbrukertilsynetsom pekerpå at forslagetåpnefor ytterligere
delingav personopplysninger
som ikke er nødvendigved en ordinær
avtaleinngåelse.
Derfor bør innholdet i bestemmelsenpresiseresytterligere.
1.8. Presiseringav at praksismed å markedsføreulike produkter som
identiske regnes som villedende markedsføring2
EU-kommisjonenforeslårå oppdaterereglenefor urimelighandelspraksis
slik at
det blir presisertat en praksismed å markedsføreprodukter som identisketil
trossfor at det er betydeligforskjelleri produktetsinnhold eller egenskaper,
regnessom villedendemarkedsføring.Dette vil for eksempelværematvarer
eller rengjøringsmidlersom tilbys under sammeproduktnavn,men med ulik
kvalitet i ulike land.
Dette er et bra initiativ – selvom en praksismed at produkter av ulik kvalitet
markedsføressom identiskeetter norskrett alleredevil kunnerammesav
forbudet mot villendemarkedsføringi markedsføringsloven
§ 7. Det bør
vurdereså oppstilleet krav om villedendemotivasjoneller forsett for å kunne
iverksettesanksjoner– sidendet er hevdetfra bransjeholdat ulikt innhold i
matvarerfor eksempelkan skyldesen markedstilpasning
til ulike behovog
ønskerblant forbrukernei ulike stater.
Enpresiseringvil ha en rettsavklarendeeffekt.
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Nærmereom direktivforslag 2: ForbrukerEuropasog
Forbrukerrådetskommentarer til direktiv om
beskyttelseav forbrukerneskollektive interesser
(forbudsdirektivet):
Innledning og kommisjonensforslag
Vi ønskerkommisjonensforslagom kollektivrepresentasjonvelkommen.
Forslagetinnebæreren vesentligstyrkingav forbrukernesmuligheterfor
håndhevelseav egnerettigheter og tilbyr en realistiskmulighettil erstatningfor
skaderforårsaketav «masseovertredelser»
av grunnleggende
forbrukerrettigheter.Etter vår oppfatningvil et mer effektivt vern av
forbrukerneskollektiveinteresserværei bådede næringsdrivendeog
forbrukernesinteresse.
Prinsippetom at «dersomdu har rett skaldu få rett » er grunnleggendefor oss
som representererforbrukerne. Vi støtter Kommisjonensinnstillingom at
forbrukere, som har privatrettsligekrav som følgeav brudd på
forbrukervernlovgivningen
, i langt størregrad enn hva tilfellet er i dag må kunne
oppnåøkonomiskkompensasjoneller få nøytralisertnegativekonsekvenseret
lovbruddet har hatt.
Terskelenfor å fremme mindre krav ovenfor den næringsdrivende,via
domstolene er i dag for høyt. Ogsåi sakermed større tvistebeløpopplevesdet
at prosess- eller ressursøkonomiske
årsakerkan væreet hinder for å bringe
sakeninn for domstolene. Ofte med den konsekvensat den næringsdrivendevil
kunneoppnåfortjenesteog/eller et konkurransefortrinnved ikke å følge
gjeldendelovverk.
Forslagetåpnerfor kollektiverepresentasjonav godkjenteinstitusjoner
(kvalifiserteorganisasjoner
) overfor administrative myndighetereller
domstoler. Etter vår oppfatningkan det lukkedet eksisterendegapeti
håndhevelsenav forbrukernesrettigheter. Vedtasforslagetvil det bety at
forbrukerekan kreveindividuellrestitusjoni sakerav typen UnoLife,FormLife
eller Dieselgate.Peri dag er ikke dette realistiskfor den enkelteforbruker.
Forslagetrepresentererderfor en endringi positiv retning som forbrukernei
Norgehar etterlyst i mangeår.
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Hva er de positive og negativevirkningeneav direktivforslagene,hvor varige
er de og hvem blir berørt?
1. Vi støtter Kommisjonensforslagtil direktiv om kollektivbeskyttelseav
forbrukernesinteresser. Forslagenevil medføreat forbrukerneskrav
om erstatning,retting eller heving,vil kunnefremmes på en enklere og
mer effektiv måte. Forslagetvil redusereforbrukernestap, og bidra til å
lette pressetsærligoverfor forbrukerei sårbaresituasjoner
2. Vi mener – i likhet med Kommisjonen– at reglenevil ha en preventiv
effekt som fører til bedre etterlevelseav gjeldenderegelverk.Strengere
håndhevingog oppreisningsmuligheter
for forbrukerevil redusere
negativeeffekter fra ulovligkonkurransevridning
og bidra til en mer
rettferdig konkurransei markedet
3. Vi antar at kravenetil sanksjoner,beføyelserog ivaretakelseav
forbrukerneskollektiveinteresservil medføreøkte kostnaderog nye og
økte krav til kompetansei sanksjons- og klagesystemene.
Men, ønskerå
understrekeat bedre etterlevelsevil medføreredusertekostnader
(knyttet til rettsligeprosesser
) for den enkelte.Behandlingav like saker
i en fellesprosesspå tvers av landegrenservil ogsåeffektivisere
saksbehandlingen
– samletsett
4. Vi mener direktivet må ha et minimumsharmoniseringsnivå
(karakter).
Norgehar alleredei daget gruppesøksmålsins
titutt innarbeideti norsk
rett. Vi oppleverdet viktig at forslagetikke uthuler, utelukkereller
tvinger (medlems)statenetil å endre eksisterendenasjonaleregler for
kollektiverettighetsrepresentasjon
som alleredeer etablert. Vi mener –
i likhet med Kommisjonen- at det er fullt mulig å ha to parallelle
kollektiverepresentasjons
systemer.Det er derfor viktig med en tydelig
differensieringmellom systemenefor å forebyggeog å unngåforvirring.

Andre økonomiskeog administrative konsekvenser
1. Kvalifiserteorganisasjoner:Forslagetinnebærerat
(forbruker)organisasjoner- gitt at de møter fastsattekriterier - kan
defineresog utpekessom kvalifiserteorganisasjoner.Det er viktig at de
kvalifiserteorganisasjonene
har faglig- og økonomiskeressurser til å
organisereog å fremme kollektivetiltak overfor administrative
myndighetereller domstoler. Vi støtter nasjonalemyndigheters
mulighettil å utpekenon-profit (forbruker)organisasjoner
som
kvalifiserteorganisasjonerslik det fremkommeri artikkel4.3. Erfaring
fra ulike EU-medlemsland,viserat forbrukerorganisasjoner
med hell
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utnytter dennemulighetenfor å sikrerestitusjoneller gjenopprettingtil
forbrukerne i sinerespektiveland. Norskeforbrukerorganisasjoners
godeomdømme,vil fungeresom en beskyttelsemot potensielt
misbruk.Erfaringfra andreEU-medlemslandviserogsåat det ikke er
nok at offentligemyndigheterhar mulighettil å fremme dennetypen
kollektivetiltak. Ofte opplevervi at offentlige myndigheter– i land hvor
dette er mulig - ikke kan eller vil benytte mulighetenav ulike årsaker.
2. Organisering:Det er ofte en stor praktiskutfordring for forbrukereå
skulleorganiseresegi en gruppeog fremme et samletkrav mot en
næringsdrivende.I de fleste tilfeller vil ikke forbrukernevite om
hverandre,og de vil i liten grad ha tilgangtil informasjonfra den
næringsdrivendesom kan lette forberedelsenav en sak.For å få til en
samletbehandlingav kravenefra en gruppeforbrukere,trengsdet
derfor som regelbistandfra noen som på en effektiv måte kan ivareta
interessenetil dennegruppen,samt en instanså anleggeslikesaker
hvor terskelenfor å slippetil , ikke er såhøy at man heller lar være.
3. Administrativemyndigheter:Vi støtter forslagetom å gi administrative
myndigheterkompetansetil å fatte vedtakom forbud og kompensasjon
til fordel for forbrukere. Dette vil medføreat sakerkan behandles
raskereog med laverekostnaderfor de involverte. Etter vårt synvil
administrativemyndigheter ha den nødvendigefagkompetansenfor å
fatte vedtaki slikesaker.Vi ser at behandlingenvil medførebehovfor
økte ressurserhos myndighetene.
4. Påleggvs. kollektiverettsaksjoner:Enstor risikoer at direktivet bare
tillater å innførekollektivrepresentasjonnår endeligavgjørelseom
overtredelseforeliggerslik det beskrivesi artikkel5.3. Det kan ta tid å
fatte vedtakom pålegg, noe som kan føre til at forbrukernetaper sin
rett om de ikke lengerhar det aktuelleproduktet eller tiden medfører
at det er vanskeligå føre bevisfor sitt krav.Enslik situasjonkan gi et
uheldiginsentivfor den næringsdrivendetil å trekke sakenut i tid, og
kollektiverepresentasjonvil på dennemåten kunneopplevestungvint
og upraktiskfor forbrukere. Vi foreslårat dette løsesved å gi mulighet
til å introduserepålegg(knyttet til overtredelse)og kollektiv
representasjonparallelt.Beggeforhold kan påklages, og partenes
rettssikkerheter dermedivaretatt. Vi menerdet er viktig at
myndighetenetillater domstoleneog/eller den administrative
myndighetenbådeå kunneutstede et pålegg,og å treffe vedtakknyttet
til en kollektivklage.
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5. Omfangetav forslaget: Nye regler vil - som tidligere nevnt - utgjøreen
reell endringpå områderder kollektivforbrukerskadeoppstår.
Forslagetsmaterielleomfanger basertpå en liste over gjeldendeEUlovgivning.Kommisjonenhar foreslått en omfattendeliste, og det er
viktig at denneikke reduseressidenmulighetentil å bringe
representativetiltak vil avhengeav at overtredelsenfaller under en
eller flere rettsakter på listen.For eksempelopplevervi det viktig at
GDPR(«GeneralDataProtectionRegulation»)står på listen, for å sikre
mulighetenfor kollektiveklagehandlingernår forbrukerevil kreve
erstatningsom følgeav at deresrettigheter på dette området er brutt .
Vi ser at brudd på konkurranselovgivningen
ikke er omfattet av
direktivet. Etter vår erfaringkan det ogsåher dokumentereshandlinger
som innebærertap for mangeforbrukere,og som definitivt har behov
3
for kollektiveklageprosedyrer
.
Vi er ut fra ovennevnteopptatt av at omfangetav forslagetblir bevart4.
Avslutningsvisønskervi at andreviktige deler av EU-lovgivningenblir
lagt til vedleggene
, særligknyttet til potensiellebrudd på områdersom
helse,produktsikkerhetog internettilkobledeprodukter (IoTprodukter).
6. Virkningenpå nasjonaleregler: Vi oppleverdet viktig å gi de enkelte
nasjonalstatenemulighettil selvå bestemmehvordande nye
bestemmelseneskalinnarbeidesi eksisterendeprosessregler.Det nye
direktivet skalgjøredet mulig å introduserehøyerestandarderfor
kollektiveklager,samt opprettholdeeller innføreandrealternative
bestemmelser
. Det må derfor i forslagetavklareshva som menesi
artikkel1.2 at direktivet ikke hindrer vedtakeller opprettholdelseav
bestemmelserom andreprosedyreformål(for å bringetiltak rettet mot
vern av kollektiveinteressertil forbrukerepå nasjonaltnivå).
7. Mulighet for å f ravikekollektivrepresentasjon:Mulighetenfor
medlemsstatenetil å fravikeforslageti tilfeller av kompleks
kvantifiseringav skade(overfor den enkelteforbruker) i artikkel 6 nr. 2
og 3, kan føre til undermineringav brukenav de nye prosedyrene.Selv
om forbrukernejuridiskvil ha rettigheter, vil de fortsatt værenødt til å
beviseeget tap og sammenhengenmellom lovbruddog tap (i
3

Vi (og BEUC),foreslårat det ville værebedre å håndteredette gapetgjennomgjennomgangav «Private
damages»
-direktivet (forventet ferdigbehandletinnen utgangenav 2020).Prosedyrebestemmelsene
i dette
direktivet er mer målrettet mot behovfor tiltak basert på skadersom skyldesmanglendekonkurranse.
4
Revurderingsklausulen
i artikkel 18.2 bør slettes(ellersvil forbrukernefort bli utsatt for sårbarhetpå dette
området,(f.eks.«LastMinute»-avbestillingerinnen flytransportsektoren,hvor det er viktig å opprettholde
mulighetentil kollektivt å håndheverettigheter ovenfordomstolene).
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kompleksetilfeller kan beggeelementenekrevedyre juridiskeeller
tekniskeekspertuttalelserslik tilfellet har vært i sakenForbrukerrådet
har reist mot DnBom påstått aktivt forvaltedefond i den såkalte
«Skapindekssaken»)
. Vi vil advaremot dette. Sakermed komplisert
kvantifisering(av skade) er nettopp de typer tilfeller der forbrukerne
ikke vil fremme individuellekrav (da dette ofte ville væreøkonomisk
ressurskrevende
eller risikofylt).
8. Informasjontil forbrukerne: Vi støtter bestemmelsenei artikkel9 og
15.2 som forplikter den næringsdrivendetil å dekkekostnadenemed å
informere forbrukerne.Dette er avgjørendefor effektivitetenav den
kollektiverepresentasjonenog kan ha en preventiveffekt. Det er viktig
at kunnskapom (gjentatte) overtredelserog resultatet av vedtakene
(prisavslag,heving,erstatning,reparasjoneller andrebeføyelsertil
skadelidteforbrukere)- når forbrukernepå en kostnadseffektivog god
måte

Vennlighilsen
ForbrukerEuropa

Forbrukerrådet

RagnarWiik
Direktør ForbrukerEuropa

RandiFlesland
Administrerendedirektør
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VEDLEGG:
Utdypendekommentarer knyttet til høringsnotat
og tilliggende aspekterved direktivforslag 2:
I. Nivå harmonisering
Vi oppleverat det ikke er nok å bare ha en bestemmelsei artikkel1 nr. 2, om at
direktivet «opprettholdereksisterendebestemmelserom prosedyrefor å
bringetiltak rettet mot beskyttelseav forbrukerneskollektiveinteresserpå
nasjonaltnivå».«Recital24» kompliserertolkningenytterligereved å indikerer
at nasjonalemekanismerbare må følgekravenei dette direktivet («the national
mechanismsneedto complywith the modalitiesof this Directive»).
Enslik tvetydigheti forslagetkan føre til at i landenehvor kollektive
mekanismeralleredeeksisterer(somfor eksempelNorge,Belgia,Frankrike,
Italia,Portugaleller Spania)må endre sineeksisterenderegler. Vi ønskerå
beholdedagenssystemi Norge,men samtidigkunnegjennomføredette
direktivet. Vi menerdet vil væremulig – i likhet med Kommisjonen– og
opprettholdeto parallelleregelsetti Norge.Derfor bør direktivet ha en
minimumsharmoniseringskarakter
som ikke utelukkerbedre nasjonaleregler
eller tvinger landenetil å endre eksisterendenasjonalemekanismer(til ulempe
for forbrukerne).

II. Forbindelsenmellom påbud og kollektiv representasjon(artikkel 5)
Forslagetetablereren tett sammenhengmellom forbud og klagehandling.Det
kan forklaresmed at initiativet er basertpå REFI
T-gjennomgangenav
"Injunctions"-direktivet5. Vi mener en slik sammenhenger kunstig,ettersom
reglenehar forskjelligkarakter:
- Forbuder i prinsippetfor ebyggende,da målet er å stoppe
iverksettelseeller videreføringav en overtredelse
- Forbudkan ogsåreferere til skaderav kollektiveinteresseri abstrakt
forstandog trenger ikke referere til en akkumuleringav individuell
skadetil en gruppeforbrukere
- Kollektivrepresentasjoner rettet mot å restituere– eller nøytralisere
skadepåført et gitt antall (definert eller ikke definert) forbrukeremed
individuelleinteresser.

5

Directive2009/22on injunctionsfor the protection of consumersinterests(OJL 110, 1.5.2009)
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Etter vår meningvil særligkravetom endeligforbudsvedtakværeproblematisk.
Forutsetningenom et forbud (ikkeminst det endeligeforbudet, som i artikkel
5.3) er ikke et krav i EU-landesom har nasjonalekollektiveklageprosedyrer
(Norge,Belgia,Italia, Spaniaeller Portugal).Vi ønskerderfor at forbud og
kollektivr epresentasjonmå holdesadskilt/må skilles. Forslagetleggeropp til
tett sammenheng,og om det skalværeat alternativ, bør det væremulig å
introdusereforbud mot overtredelsenog representativklagepå sammetid.
Det er avgjørendeå ha en fleksibeltilnærmingsom det gjør det mulig for
forbrukerne(eller deresrepresentanter)å vurdereulike virkemidler for å
ivaretaforbrukerinteressene
.

III. Foranstaltningertil gjenoppretting (artikkel 6)
Forslagetforplikter det enkelteland å sikreat kvalifiserteorganisasjonerkan
bringekollektivesakerfor domstoleneeller den administrativeenheten.Det
overlatestil medlemsstateneå definere nærmerebestemmelser
. Vi er enigei at
det må utøvesskjønnfor å kunneta hensyntil nasjonalerettstradisjonerog
særegenheter.Etter vårt syn menervi likevelat enkeltebestemmelseri
forslageter for omfattendeog bør modereres:
1. Mulighetentil å fravikeden kollektiveklageprosedyren
: Artikkel6 nr. 2
fastsettermulighetenfor å fravikebruk av kollektivprosedyreder
(individuellrettelse)for den enkelteskrav er komplekså kvantifisere.
Hvisen slik mulighetbrukesaktivt, vil det underminerenytten av de nye
prosedyrene.Et eksempeler Volkswagens
«Dieselgate
»-sakder
individuellekrav ikke er lett å kvantifisere (forbrukerne har biler med
forskjelligetyper årsmodell,motorer, bruk etc.).Hviset land
bestemmersegfor å brukeunntaket,vil hver berørt forbruker måtte
saksøkeVolkswagenfor sitt krav. Bestemmelsengir grunn til bekymring
for at direktivforslaget ikkevil oppfylleuttalt hensiktnår det med en slik
regelvil væreland der selskapkan fortsette å bryte lovenfordi regler
om kollektivrepresentasjonikke gjøresanvendbar. Unntaketfor
kollektivklageprosedyre
, i tilfeller der individuellrettelse er komplisert
å kvantifisere,bør etter vår meningtas ut av direktivforslaget.
Forbrukernemå ha mulighettil å værerepresentertog å benytte
kollektiveklageprosedyreri alle typer saker.
2. Småskade("Smalldamagecases"):Enannenkategorikollektiv
representasjoner beskreveti art. 6 §3b) og gjeldersakerder
forbrukernehar lidd et lite (penge)tapog det vil væreuforholdsmessig
å fordele (distribuere)et eventuelt erstatningsbeløptil den enkelte
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skadelidte. Dette er helt nytt i norskrett, men vi er positivetil at
erstatningtilbakeførespublikumgjennomet formål som tjener
forbrukerneskollektive interesser.Forbrukerskade
n kan noen ganger
væreliten for den enkelte,men ha rammet mange. Vi finner det
fornuftig at dennetype rettelse- eller restitusjon kan tilbakeføres
forbrukerneindirekte gjennomspesifikkeprosjektersom tjener
forbrukerne.Alternativt at midlenetilbakeføresstatskassen.
3. I utgangspunktetmener imidlertid vi at så lengedet er mulig å
kvantifisereet beløp,så skaldet – sålangt det er mulig – tilbakeførestil
forbrukernesom har lidt tapet. Alternativeløsninger, som vi har nevnt i
avsnittetover, reiserogsåspørsmåletom hvilkeninstanssom skal
bestemmehvilket formål eventuellemidler skalgå til.

IV. Kvalifiserte(godkjente) organisasjoner(artikkel 4)
Nasjonaleforbrukerorganisasjoner
har tradisjoneltikke hatt ressursertil å
gjennomførekollektiverepresentativetiltak. Parallelter det tvilsomt om
offentligemyndighetervil væreforberedt på å innledesliketiltak, selv om de er
bemyndigetgjennomlov. Kommisjonensforslaggir etter vår oppfatningden
rette balansenknyttet til hvilkeorganisasjonersom kan utpekessom
kvalifiserte/godkjenteorganisasjoner
. I tilleggbør «ad hoc»-organisasjoner
kunneta «ad hoc»-saker.Forbrukerrådeter medlemav BEUC (en
paraplyorganisasjon
for europeiskeforbrukerorganisasjoner
). Etter vårt synkan
organisasjonersom BEUC spilleen viktig rolle fremoverved å håndterestørre
grenseoverskridende
rettighetsbrudd.
Avslutningsvis:
I enkelte land stoler en mer på private håndhevelseenn offentlig
håndhevelse.Det vil derfor væreproblematiskfor disselandeneå være
forpliktet til å finne offentlige organerfor alle områdersom omfattesav
anneksenei forslaget.Dessutenvil behovetvariereravhengigav tematikk–
ogsåi Norge.

V. Finansiering(artikkel 7 og 15)
Finansieringsmuligheten
for kollektivesakerer – utfra vår erfaring- det som
avgjørom en kollektivrettsprosedyrevil bli brukt av de kvalifiserte
organisasjonene
. Det er ingenhemmelighetat dissesakenekan værekostbareå
organisereog gjennomføre. I dennesituasjonenvil til og med de mest
ressurssterkeforbrukerorganisasjonene
(eller andreoffentligeorganer)måtte
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kjempefor å finne nødvendigemidler til å bringesakeninn for den
administrativemyndigheteneller domstolene.
Enannenutfordring er tilgangtil fagligkompetansetil å gjennomføreslike
tvistesaker.Forslagetfastsetteri artikkel15 at (medlems)stateneskalsikreat
prosessomkostninger
ikke hindrer kvalifiserteorganisasjoneri å bringesaken
frem. I dennesammenhengbør det vurderestiltak som: Begrenseretts- eller
administrasjonsgebyr,
gi kvalifiserteorganisasjonertilgangtil juridiskbistand
eller gi dem offentlig finansieringtil dette formålet. Med tanke på den offentlige
interesseav kollektivetiltak som forbrukerorganisasjoner
vanligvisoppnår,
foreslårvi ogsåen tilpasningav «taper-betaler»-prinsippet.For eksempelhar vi
i Norgeet systemder prinsippetom at saksøkerbetaler ofte vært utøvd med et
unntakfor non-profit organisasjoner(somForbrukerrådet),og at saksøkt må
betalesakskostnader
uansettutfall. Vi oppleverdette systemetsom
grunnleggendefor å sikretilgangtil domstolenfor kollektivekrav.

VI.Omfang

Tvisteløsningsorganer
(som ADR) er i dag ikke obligatoriskefor flyselskapene.
Dette gjør veienfor mangepassasjererlang(for å brukeADR-prosedyrene).
Tvisteløsningen
er her regulert i forordning261/2004og henvisttil «National
Enforcementbodies»(NEBs)6.
Hviset fly- eller jernbaneselskap
ikke er enigmed håndhevelsesorganet
om
tolkning av forskriften, er passasjerenfortsatt nødt til å engasjeresegi rettssak
for å håndheve sinerettigheter. Vi vet av erfaringat tusenvisav passasjererkan
bli påvirketav lignendehendelser(for eksempelslik tilfellet var med Ryanairi
september2017).I sliketilfeller, hvisflyselskapetnekter å overholdeODR/ADR
vedtakvil passasjererikke ha annet valgenn å forfølgesinerettigheter
individuelt. Enmulighettil ogsåå søkekollektiveløsningeri slikesituasjoner vil
økehåndhevelsesnivået
og vesentligsenkeprosesskostnadene.
Definisjonav skade: Forslagetdefinererikke forbrukerskadeda dette er overlatt
den enkeltelandsmyndigheterå definere.Det er imidlertid viktig å
harmonisereat bådeøkonomiskog ikke-økonomiskskadekan bli gjenstandfor
krav på rettelses- eller restitusjonstiltaki kommendekollektivesaker.

6

Luftfartstilsynethar ansvaretfor dette i Norgeog Transportklagenem
nda er en hybrid mellom en ADRog
NEB.Dette er ulikt organiserti de ulike stater innen EU.
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IX. Grenseoverskridendekollektiv representasjon
«Injunctions»-direktivet mangler– slik vi oppleverdet - kraft når det kommertil
grenseoverskridende
saker.Lovgivershensiktmed Injunctions-direktivet - å bli
benyttet grenseoverskridende
– har sjeldenvært utøvd. For nasjonale
domstoler gjeldernasjonaleprosessregleri sliketvister. Det er i dag
kostnadskrevendeå søketvisteløsningi utlandet og utfallet av sakene ofte
usikkert.
Det er positivt at det foreslåttedirektivet tar sikte på å leggetil rette for
grenseoverskridende
anvendelseved at kvalifiserteorganisasjonerkan
representeremedlemmerfra flere enn en medlemsstat.Likeveloppfatter vi at
direktivet ikke fullt ut løser problemetmed at en kvalifisertorganisasjonkan
saksøkeen næringsdrivendei en annenmedlemsstat.Veienforblir fortsatt
krevendeog lang– ettersominternasjonaljurisdiksjon og (gjeldendelov) lovvalg
ikke er behandleti forslaget. Art 2 (3) gjør at regler om privatrett forblir uberørt.
Når det gjelder«kompetentedomstol»-forordningen(1215/2012) om
internasjonaljurisdiksjonog håndhevelseav dommer(BrusselI forordning)
angirdenneen grunnleggenderegel om at personerskalsaksøkesi den
respektivemedlemsstatder de er bosatt (art 4). Bareved spesielle
jurisdiksjonellegrunner, kan rettssakermot utenlandskenæringsdrivendebli
ført for innenlandskedomstoler.
Forbrukerorganisasj
oner står overfor mangevanskeligheternår saksøkerer en
næringsdrivendebosatt i en annen(medlemsstat)
stat. Det bør væremålet for
dette direktivforslagetå klargjøreat forbrukerorganisasjoner
kan benytte
tiltakenei direktivforslageti den medlemsstat hvor den næringsdrivendehar
domene.Førstda kan juridiskusikkerhetunngås,og effektivitetenav nye regler
sikres.
Når det kommertil lovvalger i tilleggsituasjoneni Norgeuavklart:BrusselI og
Luganokonvensjonen
(parallell-konvensjon)foreskriverat forbrukerens
verneting/hjemtingskalgjeldei sakerinnenfor EU hvor den næringsdrivende
retter sin virksomhetmot forbrukerenshjemstat– se ogsådom Phammervs.
Alpenhofsom klargjørkriterienefor «retter segmot». Vi ønskerå argumentere
for at det sammebør gjeldenår en kvalifisertorganisasjon
(forbrukerorganisasjon
) skalrepresenteresen/flere forbrukerei en slik sak.
Vedrørendelovvalgså er ikke Norgedel av RomaI konvensjonensom angir at
loven i forbrukerensstat vil gjeldehvisvernetinget og domskompetansen
er lagt
til denneshjemstat.RomaI gir ogsåforbrukerenvern for at de preseptoriske
regler forbruker er beskyttetav i sin hjemstatuansettskalanvendesselvom
sakenpådømmesi annenstat enn forbrukerenshjemstat.I Norgehar
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Høyesterett i flere sakeruttalt at Norgeskalsøkerettsenhetmed EU og har da
anvendtprinsippenei RomaI vedrørendelovvalg,selvom dette ikke
nødvendigvisskalmåtte respekteresav andreparter7.

7

Det ble nylig fremmet et lovforslagom lovvalgav GiudittaCorderoMosssom er professori jussved UIO– til
Justisdepartementet.
FR/FEoppfordrer til at Norgei dennesammenhengbenytter anledningentil å lovfeste
lovvalgsregleri samsvarmed RomaI og II.
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